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Flyve ASK 2019 

Sagnlandets Venner i Lejre – marts 

 
Sagnlandet har åbent i påsken 13 – 22 april 

og 
 selve sæsonen begynder 1. maj 

 
Vi ses derude.  

Der sker så mange ting med Kongehallen, Cafeen og Bådehuset. 
Måske ser I havørnen flyve over, og der blomstrer violer flere steder. 

 
I får løbende besked om indsatsdage og fester  

 
 

For dem der har lyst – lidt eller meget 
Aktiviteter for Vennerne i foråret 

 
I Landbohusene, hos Smedene, i Harpestrengs Have og hos Jernalderfolk og 
Vikinger er der allerede gang i det.  
 
Det er der også i Dragtværkstedet, og der er blevet repareret på bygninger,    
og styningsfolket har været ude ved pilene ved Landbohusene. 
 
I Stenalderen er der ingen laug i arbejde, men der skal ryddes væltede træer mm. 
og der kommer planer for fremtiden.  
 
Der skal også ryddes i mosen ved Landbohusene. 
 

 
Forårets Indsatslørdag bliver d. 6 april kl 9-18 

 

vi mødes til morgenmad og forklaring kl. 9.  -   middag om aftenen for dem der vil.  

Der plejer at komme mange, også mange børn, og vi har det travlt og rigtig 
hyggeligt.  Vi indleder med lidt forklaring som sædvanligt, også om Stenalder-
planerne.       

Husk egen frokost, men der er godt med kage.  Tilmeld Jer til Lars Holten på 
lah@sagnlandet.dk og skriv gerne hvor mange I kommer, og om I spiser med. 
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Ekstra indsatslørdag i stenalderområdet 4/5 kl. 9.00 

 - tilmelding til Laurent Mazet på lma@sagnlandet.dk. 
Der bliver masser at lave, også for dem der aldrig har været med i Stenalderen før 

 
 
 
 

Der er også allerede planlagt  
 

Årsfest  
17/8 kl. 17.30  

 

Efterårets indsatsdag  
26/10 kl. 9.00 

 
Desuden kommer der nok flere andre dage og rundvisninger. 

 

 

Referat af Sagnlandets Venner i Lejres generalforsamling og årsmøde 
19. marts 2019 

 

Der var mødt 28 medlemmer op i Felix til generalforsamlingen. 
Mødet fulgte dagsordenen fra foreningens vedtægter. 

1. Dirigent - Tania Lousdal Jensen fra Sagnlandet valgtes. 
 
2. Referent - Christina Brandt valgtes. 

3. Ulla Pinborg bød velkommen og fortalte om foreningens formål, hvad man får 
via sit medlemskab, og at foreningen består af både voksne og mange børn.  

Hun konstaterede, at over 100 allerede i år har meldt sig ind i SVL. Tilmelding skal 
fornys hvert år og foregår via blanket eller hjemmeside. PBS-betaling er sløjfet.  

Medlemmer skal meget gerne give meddelelse om evt. ny e-mailadresse til 
svl@sagnlandet.dk. Ellers taber vi kontakten. 

Tania Lousdal supplerede beretningen med info om juleweekenderne i 2018. Stor 
succes med 6600 gæster. Evaluering pågår. 

4. Kontingent på 215 kr for voksne og 110 for børn godtaget. Kontingentet 
fastsættes hvert år af Sagnlandets bestyrelse. 
 

5. Ingen indkomne forslag. 
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6. + 7.  

Økonomi: Lille underskud i 2017 vendt til overskud på 12.101,43 kr. i 2018.  
Kommende aktiviteter: Indsatsdag 6/4 kl. 9.00 - tilmelding til Lars Holten på 
lah@sagnlandet.dk. Ekstra indsatslørdag i stenalderområdet 4/5 kl. 9.00 - tilmelding 
til Laurent Mazet på lma@sagnlandet.dk. Årsfest afholdes 17/8 kl. 17.30. Efterårets 
indsatsdag 26/10 kl. 9.00. Se mere andetsteds i dette Flyve ASK.  Lars Holten gav 
status på projekterne for spisehuset, bro- og bådehuset og keglebanen. 
Kongehallen omtaltes ved foredragene, før tekstilforedraget. 

8.-12. Valg til Bestyrelsen: Formand Ulla Pinborg (1 år), fast rep. Lars Holten, Mette 
Bendsen (sidder 1 år mere), Henning Harbo (2 år), Birgitte Norby (2 år). 
Suppleanter (1 år): Birgit Green, David Zennaro, Curt Gyde Sørensen, Christina 
Brandt. 
Frivilligkoordinator: Peter Rahbek Poulsen. 
Revisorerne genvalgtes: Steen Thyrring, suppleant Lis Holde. 
Afgående fra bestyrelsen var Jo Kruse og Lilith Andersen, som fik stor tak for deres 
mangeårige indsats i stenalderområdet. 

13. Oldtidskoordinator Laurent Mazet takkede også Jo Kruse for hans indsats - 
særligt ift. etablering af stenalder backstage. Også stor tak til Lilith Andersen, hvis 
engagement og indsats har skabt grobund for tre forskellige stenalderfelter samt 
den velbesøgte, årlige stenalderfestival.  

Laurent kommer i foråret med ny planer for projekter for Stenalderområdet.  

 
Herefter kaffe og åbent årsmøde.  
Først opdaterede Lars Holten de nu 40 fremmødte kort om Kongehalsprojektet.  

Derefter kom et dobbeltforedrag om tekstilarbejdet i Sagnlandet ved leder af 
dragtværkstedet Ida Demant og dragtkonstruktør og formidler Lone Brøns. 

Det treårige tekstilprojekt ’Velklædt i vikingetiden’ er støttet af Velux Fonden med 
5,5 mio.kr. Det er blevet til i samarbejde med Nationalmuseet, KBU, Center for 
Tekstilforskning og Sagnlandet. Formålet er at udvide kendskabet til vikingetidens 
dragter.  

Ida Demant står for den kildeindsamlende og rekonstruerende del af projektet, 
hvor uldfibre og farver analyseres, tråde, garntykkelser, spindefasthed og 
spindevinkler måles, og tekstilredskaber udformes.   

Lone Brøns har med hjælp fra Sagnlandets plantefarver, Fria Gemynthe, ansvaret 
for ’Dragter til Kongehallen’ - en tolkende produktion af 410 dragtdele til 
beklædning af 120 skolebørn og 40 fortidsfamilier. Indtil påske 2019 foregår 
produktionen hver onsdag på Nørkleloftet i Sagnlandet. Derefter flytter det til 
Dragtloftet. Hjælpen fra medlemmer fra SVL har været og vil i lang tid være 
uundværlig.  

Man kan også kontakte Lone og Fria direkte for at høre mere eller deltage i 
sylauget på: dragt@sagnlandet.dk 
Hele tekstilprojektet kan følges på instagram@fashioningthevikingage. 
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Tilmelding til Venneforeningen 
 
findes på   
http://www.sagnlandet.dk/meld-dig-ind-i-sagnlandets-venner-i-lejre/  
eller på blanket i Butikken.  Vi bruger ikke mere PBS. De der er tilmeldt, forbliver bare. 
 
Prisen er fra januar 2019 hævet til 215 kr for voksne (fra 12 år) og til 110 for børn (3-11 år). 
Det fastsættes af Sagnlandets bestyrelse og følger Sagnlandets sæsonkorts stigning. 
 

                               Kontakter 
 

Har du lyst til at blive medlem af et laug eller gruppe, bedes du selv kontakte 
dem.    
 
Laug og grupper holder normalt laugsdage den anden lørdag i hver måned i 
åbningsmånederne, men det er bedst lige at checke, især om vinteren.  
 
Det er nemmest at lære nye Venner at kende ved indsatsdagene og til 
årsfesten.    
 
Man skal være medlem af Venneforeningen for at være med i et laug 
 
• Stenalderområdet  Kontakt indtil videre områdeleder Laurent Mazet, 

Sagnlandet,                                                                           lma@saglandet.dk  
• Jernalderlauget   Kontakt   Mette Bendsen            jernalder@sagnlandet.dk 

Facebook:   Sagnlandet Lejres Jernalderlaug 
• Vikingelauget      Kontakt Curt Gyde Sørensen        vikinger@sagnlandet.dk 

Facebook:   vikingelauget Ravnebjerg                 
• Landbohusene    Kontakt Birgit Norby                  landbohuse@sagnlandet.dk  
• Harpestrengs Have   Kontakt Birgit Green          harpestreng@sagnlandet.dk  

Hjemmeside        http://harpestrengshave.dk 
• Smedelauget                                                                   smede@sagnlandet.dk  

Facebook:    sagnlandetssmedelaug 
• Dragtsyning                                                                       dragt@sagnlandet.dk 

 
Oplysninger om Venneforeningen findes på Sagnlandets hjemmeside 
www.sagnlandet.dk/ under *om Sagnlandet*  foroven.                                               

Man kan maile til foreningen og til formanden på  svl@sagnlandet.dk    
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